Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní
Vás žiadame
o predloženie cenovej ponuky na
„Nákup služobného motorového vozidla“
Podmienky súťaže:
1.

Predmetom verejného obstarávania je nákup nového minimálne 5-miestného služobného
motorového vozidlá pre účely Mestského kulturného strediska v Humennom vrátane
technických dokladov a povinného príslušenstva.

Technická špecifikácia automobilu : Osobné auto – 1 ks

2.

Karoséria, dizajn a rozmery :
typ karosérie 5-dverové,
batožinový priestor min. základný objem 750 l, po sklopení sedadiel min.3000l
rázvor minimálne 2750,
pneumatiky min. 195/60 R16
tónované sklá – fólie tmavé
bočné ochranné lišty
Motor a riadenie:
benzín s objemom valcov minimálne 1 300 cm3
výkon min. 65 kW,
mechanická 5 – stupňová prevodovka,
pohon predných kolies.
Environmentálne a energetické požiadavky v súlade so zákonom č. 158/2011 Z. z.:
CO2 emisie max. 170 g/km,
emisná norma Euro 5,
kombinovaná spotreba max. 7,5 l/100 km
Bezpečnosť :
ABS vrátane EBD, systém elektronickej kontroly stability ESP
predný airbag – vodiča a spolujazdca, predné bočné airbagy
zadné kotúčové brzdy.
Zabezpečenie :
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním,
Úžitkové vlastnosti :
mechanická klimatizácia so peľovým filtrom,
elektrické. ovládanie okien min. vpredu
autorádio s prehrávačom CD, plnohodnotné rezervné koleso, ťažné zariadenie,
Všeobecné požiadavky :
Nové vozidlo záruka min. 5 rokov
Požadovaná doba dodania 14 dní od podpísania zmluvy.

3.

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúry je
minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi

preddavok. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. celková najnižšia cena za
celý predmet obstarávania aj s DPH vyjadrená v EUR.
4.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú konečnú celkovú cenu v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

5.

Cenovú ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením „Súťaž –služobné
motorové vozidlo– neotvárať“ Na obálke je potrebné uviesť obchodné meno a sídlo, resp.
miesto podnikania predkladateľa cenovej ponuky.

6. Cenovú ponuku je potrebné doručiť buď osobne, alebo poštou na adresu : Mestské kultúrne
stredisko, Gorkého 1, 066 01 Humenné. Lehota na doručenie cenovej ponuky sa stanovuje do
23.08.2013 do 10.00 hodiny.

V Humennom 19.08.2013

S pozdravom

Mgr. Marta Helemíková
riaditeľka MsKS

